
     
 
                                                                       Saugos duomenų lapas  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Telefonas +39 02.21.27.13.1 – faksas Italijoje +39 02.21.53.000 – faksas eksportui +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

1 

 
 
 

WEIGERT 
Ilgasis metodas 

 
 

 
Kraujagyslės 

 
 
 
 
 

KODAS APRAŠAS TESTŲ SKAIČIUS 
04–050802 Weigerto ilgasis metodas 100 testų 

 

 
 
 
              

In vitro diagnostika. Medicinos priemonė                                           Gamintojas: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Preparatas citohistologiniams mėginiams, skirtiems optinei mikroskopijai, paruošti.  
Elastinėms skaiduloms audinio pjūviuose parodyti. 
 
 
 

PRINCIPAS 
 
Metodas pagrįstas afiniškumu elastinėms skaiduloms, kurias rodo rezorcino fuksinas – nuosėdos, iškritusios reaguojant 
rezorcinui, baziniam fuksinui ir geležies(III) chloridui. Kadangi tai nėra savitasis metodas, gali nusidažyti ir kiti dariniai: kolagenas 
bei pamatinės membranos. Todėl norint atrankiai nudažyti elastines skaidulas būtina kruopščiai diferencijuoti. Weigerto ilgasis 
metodas skiriasi nuo greitojo dažymo mišiniu ir procedūra, jis atrankesnis, nes dažymo tirpalo mažesnė koncentracija ir labai ilga 
inkubacijos trukmė. 
 
 
 

METODAS 
 
1) Įdėkite pjūvį į distiliuotą vandenį. 
2) Užlašinkite ant pjūvio 5 lašus reagento A ir 5 lašus reagento B: palikite 5 minutes suveikti. 
3) Nuskalaukite distiliuotu vandeniu. 
4) Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento C, palikite 5 minutes suveikti. 
5) Nuskalaukite distiliuotu vandeniu. 
6) Perpilkite reagentą D į Coplino indą, įmerkite objektinį stiklelį, uždenkite indą ir inkubuokite pernakt. Kad neišgaruotų 

etanolis, panaudotą tirpalą rekomenduojama supilti atgal į gamintojo flakoną. 
7) Nuskalaukite distiliuotu vandeniu. Užlašinkite ant pjūvio 10 lašų reagento E: palikite 10 minutes suveikti. 
8) Gerai nuskalaukite distiliuotu vandeniu. 
9) Dehidratuokite didėjančio stiprumo alkoholiais, išryškinkite ksilenu ir uždenkite. 
 
 

 
Viršuje pateikta tik orientacinė iliustracija 
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Išsamūs techniniai duomenys  
 

Metodo specifikacijos 

Procedūros trukmė Pernakt + 25 minutės 

Papildoma įranga Coplino indas 

Rezultatai Elastinės skaidulos: nuo tamsiai mėlynos iki 
juodos 

Komponentai 

A) Kalio permanganato tirpalas 18 ml 

B) Rūgštinis aktyvinantis buferis 18 ml 

C) Oksalo rūgšties tirpalas 30 ml 

B) Weigerto rezorcino ir fuksino 
tirpalas 

80 ml 

E) Rūgštinis diferencijuojantis buferis 30 ml 

Laikymas 

Laikymas Preparatą laikykite kambario temperatūroje. Laikyti talpykles 
sandariai uždarytas. 

Laikymo temperatūra 15–25 °C 

Stabilumas Pirmą kartą atidarytą gaminį, jeigu jis laikomas teisingai, galima 
naudoti iki tinkamumo datos. 

Galiojimas 2 metai 

Įspėjimas 
Gaminio klasifikacija 

Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams 
profesionalioje laboratorijoje. 
Atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytą informaciją (pavojaus 
simbolius, rizikos ir saugos frazes) ir visada vadovaukitės saugos 
duomenų lapu. Nenaudokite, jeigu pirminė talpyklė pažeista. 
Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant informuoti 
bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ ir kompetentingas institucijas. 

Šalinimas Pavojingos atliekos: vadovaukitės visais valstybės ir regiono 
aplinkosaugos teisės aktais dėl atliekų šalinimo. 
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